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поточного рахунку з видачею платіжної картки VISA
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www.ii-bank.com.ua, редакція діє з «20» квітня 2021р)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків фізичних осіб за платіжними
картками Visa International
«УНІВЕРСАЛЬНІ»
Затверджено:
Тарифи
Протокол ТК № 13
чинні з:
від 31.03.2021 р.
30.04.2021
р.
Назва операції та послуги
1. Плата за відкриття карткового рахунку
2. Щомісячна плата за обслуговування
карткового рахунку
3. Додаткова плата за термінове відкриття
карткового рахунку з видачею основної
платіжної картки (протягом 24 годин для м.
Києва з моменту внесення плати)
4. Поновлення розрахунків по картковому
рахунку в період дії картки за ініціативою
БАНКУ1
5. Плата за отримання готівкових коштів в
установах АТ «МІБ» за відсутності картки
(видача з рахунку через касу):
- за зверненням клієнта
- при закритті рахунку
6. Плата за отримання готівкових коштів в
касах2 інших банків України
7. Плата за отримання готівкових коштів в
інших банках за кордоном
8. Плата за безготівкові розрахунки з оплати
товарів та послуг, в т.ч. в мережі Інтернет
9. Надання довідок, що стосуються
розрахунково-касового обслуговування (за
запитами КЛІЄНТА):
- українською мовою про стан рахунку
(терміново)
- англійською мовою про стан рахунку,
українською мовою іншого змісту (терміново)
10. Оформлення довіреності у Банку на
розпорядження рахунком

Розмір тарифів і комісій
Не стягується
Не стягується
500 грн.
за кожну картку
Не стягується

1% + 5 грн. від суми операції
0 грн.
1,5% від суми операції + 5 грн.
1,5% від суми операції +
еквівалент 5 доларів США
Не стягується

100 грн. (200 грн.)
150 грн. (300 грн.)

100 грн.

Плата за обслуговування технічної
заборгованості за рахунком
12. Плата за перегляд залишку у банкоматах
Банку та банків-партнерів
11.

0,01% річних від суми технічної
заборгованості
Перша спроба – безкоштовно,
наступні спроби – 5 грн.

18 грн. за операцію
Плата за перегляд залишку у банкоматах
інших банків
20 грн.
14. Плата за зміну ПІН-коду у банкоматах Банку
та банків-партнерів
15. Плата за з’ясування банком обставин
Фактична сума витрат банку на
здійснення операції, за якою держателем
проведення процедури
письмово заявлено про сумніви щодо факту її
оскарження згідно повідомлення
здійснення, а банком з’ясовано, що операція
мала місце (списується з карткового рахунку
платіжної системи (мін. 50 грн.
після проведення розслідування претензії клієнта
або еквівалент)
згідно з повідомленнями платіжної системи)
Не стягується
16. Надання щомісячних виписок за рухом коштів
на картковому рахунку (за зверненням
КЛІЄНТА до Банку)
12 грн. на місяць
17. Надання додаткових щомісячних виписок на
електронну адресу КЛІЄНТА
18. Надання послуг GSM-Banking:
- sms-інформування клієнтів про операції за
12 грн. на місяць
картковим рахунком
20 грн. на місяць
- sms-управління картковим рахунком (мінівиписка, блокування картки тощо)
Не стягується
19. Плата за конвертацію (у разі коли валюта
рахунку відрізняється від валюти розрахунку)
3
20. Обслуговування недіючого рахунку
100 грн. (еквівалент) на місяць,
але не більше залишку на
рахунку
50 грн.
21. Повторна генерація та відправка ПІН-коду
1
Кожен випадок розглядається Банком індивідуально у випадку виявлення несправності
картки чи інших обставин, що унеможливлюють використання картки, не з вини
Клієнта, підозри на шахрайство та інше
2
При знятті готівки в касах інших банків банки-еквайри стягують додатку комісію,
розмір якої визначають самостійно
3
Недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, клієнт не
перевипустив картку протягом 6-ти місяців з дати закінчення останньої картки, на
рахунку є залишок коштів.
NB
Для рахунків в іноземній валюті комісії, інші платежі на користь Банку можуть бути
сплачені або списані Банком в національній валюті по офіційному курсу гривні щодо
іноземних валют Національного банку України на дату такого платежу / списання.
Тарифи на відкриття й обслуговування рахунків фізичних осіб за платіжними
картками Visa International
«СОЦІАЛЬНІ»
13.

Затверджено:
Протокол ТК № 13
від 31.03.2021 р.

Назва операції та послуги

Розмір тарифів і комісій
Classic
Gold
Platinum
Не
----стягується
50 грн.
-----

Плата за оформлення та подовження терміну
дії ОСНОВНОЇ платіжної картки
2. Плата за випуск нової ОСНОВНОЇ платіжної
картки за ініціативою КЛІЄНТА у разі втрати,
пошкодження, викрадення картки тощо
3. Плата за оформлення, подовження терміну дії
та випуск нової за ініціативою КЛІЄНТА у
разі втрати, пошкодження, викрадення
картки тощо ДОДАТКОВОЇ платіжної картки
4. Нарахування відсотків річних на залишок
коштів на картковому рахунку
5. Нарахування відсотків річних на залишок
коштів за послугою «Мої заощадження»
6. Плата за отримання готівкових коштів в
установах АТ «МІБ»
7. Плата за отримання готівкових коштів у
банкоматах банків-партнерів
8. Плата за отримання готівкових коштів у
банкоматах інших банків України
9. Плата за поповнення карткового рахунку (за
виключенням надходжень Пенсійного Фонду,
центрів соціальних виплат, а також коштів на
погашення кредитних та інших
заборгованостей)
10. Плата за поповнення карткового рахунку
через ПТКС
11. Плата за експрес-поповнення карткового
рахунку через POS-термінал Банку
12. Плата за перерахування коштів з рахунку за
платіжним дорученням
ПІДПИСИ СТОРІН
1.

КЛІЄНТ:
_________________________________
__

Тарифи
чинні з:
30.04.2021
р.

50 грн.

---

---

8%
5% - грн. 0,5% – дол. США,
0,25% - євро
Не стягується
Не стягується
Не стягується
1% від суми операції + 5 грн.

Послуга не надається
1% від суми операції + 5 грн.
1% від суми операції + 5 грн.

БАНК:
___________________________________

